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CARLOS 
MARINHO

15 DIAS 5 ESTRELAS 
DA SPM

PROFESSOR 
DE MATEMÁTICA

A Sociedade Portuguesa de Matemática é a maior institui-
ção matemática em Portugal.  Elenco 15 dias entre junho e 
julho da atividade da SPM, uma vez que muitas pessoas não 
imaginam o trabalho realizado em Portugal ao nível desta 
ciência no domínio nacional e internacional.
Em primeiro lugar, o Presidente da SPM, Jorge Buescu, foi 
eleito como membro do Comité Executivo da European 
Mathematical Society (EMS) no encontro que decorreu no 
fim de semana de 23 e 24 de junho, em Praga. Jorge Buescu 
é Professor Associado com Agregação na Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa. 
Em segundo lugar, no dia de 1 de julho o clube de matemá-
tica da SPM (www.clube.spm.pt) entrevistou em exclusivo o 
matemático português André Neves. Volvidos apenas cinco 
dias André Neves da Universidade de Chicago recebia uma 
prestigiada bolsa mundial, da Fundação Simons no valor de 
100.000 dólares por ano num período de cinco anos sendo 
nomeado como investigador Simons 2018. Este prémio é 
concedido a “cientistas teóricos de destaque”. 
Em terceiro lugar, as Olimpíadas Internacionais de Mate-
mática que são um enorme motivo de orgulho para a SPM. 
É a maior organização circum-escolar em Portugal, movi-
mentando nas suas várias fases um total de 70.000 alunos. A 
equipa portuguesa que vai participar nas Olimpíadas Inter-
nacionais de Matemática está em Cluj - Napoca, na Roménia. 
Em quarto lugar, a SPM realizou na Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança, nos 
dias 9, 10 e 11 de julho o Encontro Nacional, dirigido a toda a 
comunidade matemática portuguesa e a todos os que par-
tilham o interesse pela matemática. Reúne investigadores, 
professores, estudantes e profissionais com vista à partilha 
de experiências, de conhecimentos e de ideias, contribuin-
do assim para o desenvolvimento da Matemática em Portu-
gal, em todas as suas vertentes. 
Por último e, quinto lugar, dia 11 a SPM elegeu um novo pre-
sidente. Será Filipe Oliveira, 45 anos. É Professor Auxiliar 
do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Irá substituir 
Jorge Buescu.
A SPM nas suas mais variadas vertentes trabalha ininter-
ruptamente para atingir a excelência, estes são cinco exem-
plos. O pintor e génio Pablo Picasso referiu um dia quando 
o questionavam sobre o seu trabalho e de onde provinha a 
sua inspiração referiu “quando a inspiração me visita estou 
sempre a trabalhar”.
Boas férias.


